 GSM-100 یک وشاوگش شیمیایی ساخت کمپاوی امشیکایی  SPSmedicalاست کٍ مطابك با استاوــــــذاسدَای  ISO 11140ي
 EN 867تًلیذ ي مخصًص دستگاٌ استشیالیضس گاص اتیله اکسایذ میباشذ.
 طًل َش عذد اوذیکاتًس کالس  5کاغزی بشابش  6ساوتیمتش است.
 اوذیکاتًس دس صًستی کٍ دس معشض فشآیىذ صحیح استشیلیضاسیًن گاص
اتیله اکسایذ لشاس بگیشد ،بٍ واسوجی تغییشسوگ خًاَذ داد.
 دس فشآیىذ صحیح استشیلیضاسیًن ،تمامی متغیشَا شامل سطًبت وسبی ،غلظت گاص اتیله اکسایذ ،صمان ي دمای سیکل بایذ بٍ
اوذاصٌ باشىذ .یک اوذیکاتًس شیمیایی کالس  5اطالعاتی مشابٍ یک اوذیکاتًس بیًلًطیک بٍ دست میدَذ.
 ایه وشاوگش سمی ویست ي َیچگًوٍ آلًدگی دس محیط وگُذاسی ي محل استفادٌ ایجاد ومیکىذ.
 دس صًستی کٍ اص تاسیخ مصشف اوذیکاتًس گزشتٍ است ،آن سا بٍ َمشاٌ صبالٍَای شُشی ديس بشیضیذ.
 اوذیکاتًس سا تا صمان استفادٌ دس استشیالیضس ،دس دمای اتاق ي بٍ ديس اص سطًبت ،مًاد ي محلًلَای شیمیایی ي مىابع وًس ،دس داخل
بستٍبىذی خًد وگُذاسی وماییذ.
 تعذاد وشاوگشَای شیمیایی استفادٌ شذٌ بستٍ بٍ ششایط ي الضامات است ،اما لشاس دادن یک اوذیکاتًس دس َش پک الصم است.
َ میشٍ وشاوگش سا دس محلی لشاس دَیذ کٍ بٍ لحاظ استشیلیضاسیًن ،بحشاوی است (داخلیتشیه ي غیشلابل وفًرتشیه محل پک).
 اص ایه اوذیکاتًس میتًاویذ دس تستَای  PCDدستگاٌ استشیالیضس گاص اتیله اکسایذ ویض استفادٌ کىیذ.
 بشای بشسسی صحت استشیلیضاسیًن سیکل کاسی دستگاٌ بایذ اص اوذیکاتًس بیًلًطیک ویض استفادٌ کىیذ.

َ )1ش اوذیکاتًس شیمیایی سا بٍ َمشاٌ يسایل ،دسين یک پک لشاس دَیذ ي پک سا بستٍبىذی یا سیل وماییذ.
دلیل استفادٌ اص اوذیکاتًس داخلی دس َش پک ،اطمیىان پیذاکشدن اص یکسان بًدن ششایط استشیلیضاسیًن دس َش ومطٍ چمبش است.
 )2پک (َا) سا بذين تًجٍ بٍ محل لشاس گشفته اوذیکاتًس (َا) دس محفظٍ دستگاٌ لشاس دَیذ ي چشخٍ کاسی دستـگاٌ سا آغاص وماییذ.
 )3پس اص پایان سیکل استشیلیضاسیًن ،پیش اص تحًیل پک (َا) ،يضعیت سوگ اوذیکاتًس شاَـذ یا کالس 1سا باصبیىی کىیذ.
 )4دس صًستی کٍ پیش اص تحًیل یا پس اص تحًیل مشاَذٌ شذ اوذیکاتًسی بٍ دسستی تغییشسوگ وذادٌ است ،پک حايی آن سا باص
کىیذ ي پس اص سفع مشکل (دستگاٌ /بستٍبىذی /چیىش يسایل) ،يسایل سا با یک اوذیکاتًس جذیذ پک کىیذ ي آن سا دس یک سیکل
دیگش دستگاٌ استشیل وماییذ .پس اص تعمیشات ي تغییشات ،حتما اص اوذیکاتًس بیًلًطیک بشای آصمًن کشدن فشآیىذ استفادٌ کىیذ.
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